De Doamne-ferește: A ajuns la
arest fiindcă și-a amenințat
profesorul de religie!
A ajuns în arestul Inspectoratului Județean de Poliție
Călărași, unde a stat închis 24 de ore, fiindcă și-a amenințat
un profesor. Este vorba de un tânăr, E.C., în vârstă de 16
ani, elev al Colegiului Tehnic Ștefan Bănulescu.
A fost mutat la Perișoru
Fapta s-ar fi petrecut în cursul zilei de 3 octombrie 2017,
I.P.J. Călărași, prin Biroul de presă, dând publicității
faptul că polițiștii au probat activitatea infracțională a
acestuia. „În ziua de 03 octombrie a.c., în timp ce se afla în
interiorul unității de învățământ unde este elev, și-ar fi
amenințat cu acte de violență, un profesor”. E.C. provine din
Centrul de Plasament Perișoru, Doinița Nicolae, directoarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, caracterizându-l drept un adolescent rebel. Acesta
are frustrări specifice tuturor copiilor provenind dintr-un
astfel de mediu, câtă vreme E.C. a fost sub tutela unor
părinți maternali vreme de mai bine de 15 ani, ulterior fiind
direcționat la căminul de orfani de la Perișoru. A stat mult
timp la o familie, însă, printre altele, vârsta extrem de
înaintată a celor care l-au avut sub îngrijire a determinat
DGASPC să-l mute la Perișoru.
Târnuirea profului de religie
În prezent, este elev al Colegiului Tehnic Ștefan Bănulescu,
în cadrul programului „A Doua Șansă”. E.C. are finalizate doar
6 clase. De la instituția de învățământ, ni se spune că
minorul era luat deja în vizorul poliției, câtă vreme acesta
fugea deseori din centrul de plasament. „Este un copil extrem
de recalcitrant.” În trecut, acesta și-a lovit asistenții

maternali, dar a și fugit de la aceștia după ce le-a sustras o
sumă consistentă, de circa 20.000 lei. Cei doi au renunțat la
plângeri, din dragoste pentru adolescent. Ultima oară, și-a
agresat un coleg provenind tot din sistemul de plasament. Pe
profesorul de la Colegiul Tehnic Ștefan Bănulescu l-a
amenințat, în repetate rânduri, cu bătaia. În cursul zilei de
3 octombrie, a strigat în gura mare că-l omoară. „A spus, așa
s-a exprimat, că-l târnuie.” Cel amenințat de adolescent este
nimeni altul decât profesorul de religie, Marian Toader.
Popă milostiv
Preotul paroh Mădălin
Filofteiu,
colegul
preotului Marian Toader,
din cadrul bisericii cu
hramurile Sfântul Nicolae
și Sfântul
Pietroiu,

Ilie, de la
s-a
arătat

surprins
de
isprava
acestuia: „Cum, i-a făcut
plângere
penală?”
La
Colegiul Tehnic Ștefan
Bănulescu, preotul Marian
Toader, profesor de religie, predă doar două ore pe săptămână.
A fost instalat în cursul zilei de 1 Decembrie 2015, ca al
doilea preot al parohiei. Contactat, acesta nu a vrut să ne
spună dacă i-a făcut plângere penală adolescentului E.C.
„Vorbiți cu conducerea școlii.” Nu a vrut să ne spună și cum a
fost amenințat și dacă, cu adevărat, i s-a indus o stare de
teamă excesivă astfel încât adolescentul respectiv să ajungă
în beciurile IPJ Călărași. A spus că îl va târnui, iar DEX,
pentru acest termen, are următoarea definiție: . Fig. A târî
pe jos pe cineva, trăgându-l de păr; a părui, a bate
(zdravăn). La acest moment, tânărul E.C., provenind din
centrul de plasament, se află sub control judiciar, pentru o
perioadă de 60 de zile. Măsura va fi contestată de conducerea

DGASPC Călărași.

